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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam keadaan negara yang serba tidak menentu, penuh dengan berbagai 

masalah yang bersifat material maupun non material, untuk meraih keadaan stabil 

atau kondusif di berbagai bidang, terutama yang paling dirasakan oleh masyarakat 

secara langsung adalah keadaan ekonomi, diharapkan negara kita dapat lebih maju 

untuk mengikuti perkembangan ekonomi dunia yang demikian pesat dan telah 

memasuki era globalisasi.  Negara kita yang kaya dan melimpah akan sumber 

daya alam sebagai modal untuk melakukan berbagai pekerjaan, sepatutnya diiringi 

pula oleh sumber daya manusia yang mampu untuk memanfaatkan sumber-

sumber daya alam tersebut, sehingga dapat dirasakan oleh rakyat secara 

menyeluruh, merata hingga ke seluruh penjuru tanah air. Sebaliknya perusahaan 

yang mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia di Indonesia, baik 

investor asing ataupun pribumi dapat menjalankan perusahaannya secara baik dan 

benar sehingga dapat berkompetisi dengan sehat. 

Setiap perusahaan mempunyai tujuan serta sasaran untuk mengukur 

keberhasilan perusahaannya masing-masing. Hal ini dapat dicapai dengan 

memperhatikan unsur-unsur seperti profesionalisme efisiensi, kepuasan dan 

pengembangan karyawan. Kualitas produk atau jasa yang dihasilkan, merupakan 

salah satu tanggungjawab sosial, serta untuk menjaga kelangsungan hidup 

perusahaan. Laju pertumbuhan pembangunan dan persaingan usaha yang terjalin 

akan mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung terhadap perkembangan 

perusahaan. Dan sebagai akibatnya aktivitas perusahaan akan bertambah banyak 

dan kompleks sehingga memerlukan pengelolaan yang baik dan lebih terkendali. 

Bagi suatu perusahaan, masalah modal kerja (working capital) merupakan 

suatu hal penting yang memerlukan perhatian besar dan tindakan hati-hati dalam 

pengelolaannya. Hal ini disebabkan modal kerja digunakan untuk membelanjai 

sebagian besar operasional perusahaan. Modal kerja ini dibutuhkan perusahaan 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran operasional rutin seperti: pembelian 
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bahan baku, pembelian bahan penolong, pembayaran upah dan gaji pegawai dan 

lain-lain. Tersedianya modal kerja yang cukup juga dapat menjaga perusahaan 

terhadap kemungkinan terjadinya krisis modal kerja akibat turunnya aktiva lancar 

dan dari bahaya-bahaya yang mungkin akan timbul. 

Sumber-sumber modal kerja dapat menggunakan modal kerja sendiri 

(intern) dan pinjaman dari pihak lain (ekstern). Untuk pembiayaan yang 

digunakan dari modal sendiri memiliki keterbatasan pada jumlahnya, sedangkan 

kebutuhan yang sangat besar, untuk pembiayaan modal kerja dari pinjaman. 

Walaupun besarnya kebutuhan dapat dipenuhi akan tetapi timbul beban dalam 

penggunaannya, yaitu berupa bunga pinjaman. Kebutuhan yang besar akan 

menyebabkan tingginya beban, yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat 

profitabilitas perusahaan. 

Pada perusahaan industri seringkali dijumpai masalah-masalah yang 

timbul dalam pengelolaan modal kerja menjadi memicu miss management, 

sebagai contoh perputaran persediaan yang lamban. Walaupun banyak faktor-

faktor yang menjadi penyebabnya, perputaran persediaan yang terlalu lamban atau 

bernilai kecil dapat menjadi salah satu indikasi bahwa manajemen produksi dan 

bagian lainnya yang terkait kurang optimal. 

Dari fenomena yang peneliti lihat pada beberapa perusahaan terdapat 

kondisi modal kerja yang berputar secara lambat. Namun tetap memungkinkan 

perusahaan akan mendapatkan profit terutama apabila perusahaan akan 

mendapatkan posisi yang baik dalam pasar, terlepas dari faktor pendukungnya. 

Akan tetapi laba yang diharapkan tidak akan mencapai hasil yang maksimal atau 

optimal, sebagaimana mestinya, walaupun telah diprediksi melalui berbagai 

proyeksi dan perhitungan. Sehingga modal kerja yang jumlahnya relatif banyak, 

tidak akan produktif untuk peningkatan profitabilitas perusahaan. Contoh lain 

pada piutang dagang, bila piutang ini ternyata banyak yang tidak tertagih maka 

modal kerja akan terganggu karena banyaknnya piutang yang tidak tertagih maka 

hal tersebut akan menyebabkan  modal kerja berputar secara lambat dikarenakan 

perputaran elemen modal kerja yaitu piutang berputar secara lambat. 
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Mengingat modal kerja penting bagi kelancaran operasi perusahaan, maka 

peran manajemen dalam menerapkan kebijakan-kebijakan sehubungan dengan 

pengelolaan modal kerja yang tersedia sangat diperlukan, seperti kebijakan 

penetapan besarnya modal kerja atau aktiva lancarnya yang harus dipertahankan 

agar mencukupi operasi perusahaan. Atau kebijakan mengenai kebutuhan yang 

menyangkut hubungan antara berbagai jenis aktiva dan cara pembayarannya, 

melalui kebijakan manajemen yang terkendali dan hati-hati terhadap perputaran 

modal kerja itu sendiri, maka diharapkan bahwa kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba atau profit akan semakin meningkat. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

kembali mengenai modal kerja yang dihubungkan dengan tingkat profitabilitas 

dengan judul: 

“PENGARUH PERPUTARAN MODAL KERJA TERHADAP  

PROFITABILITAS  ” 

dimana yang menjadi objek penelitian adalah PT INTI yang bergerak dalam 

industri telekomunikasi. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Adapun identifikasi masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana perputaran modal kerja dan keadaan profitabilitas pada         

PT INTI. 

2. Bagaimana pengaruh perputaran modal kerja terhadap profitabilitas di     

PT INTI. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah, tujuan penelitian dimaksudkan: 

1. Untuk mengetahui perputaran modal kerja dan keadaan profitabilitas pada 

PT INTI. 

2. Untuk mengetahui pengaruh perputaran modal kerja terhadap profitabilitas 

pada PT INTI. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan pada PT INTI  ini diharapkan akan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk penerapan 

pengembangan terhadap pengelolaan modal kerja di PT INTI . 

2. Bagi penulis, untuk membandingkan antara teori-teori yang telah diperoleh 

selama dalam perkuliahan dengan praktek yang ada dalam PT INTI, serta 

dapat menambah ilmu pengetahuan sehingga pola berfikir dapat lebih luas 

lagi. 

3. Bagi pihak lain, dapat dijadikan acuan untuk penulisan berikutnya. 

 

1.5 Kerangka Penelitian 

Seperti yang telah diuraikan pada latar belakang penelitian bahwa masalah 

modal kerja menjadi perhatian sebagian besar pihak manajemen, mengingat 

pentingnya modal kerja bagi kelancaran operasional perusahaan. Modal kerja 

yang terdiri dari atas kas, surat berharga, piutang, persediaan dan biaya dibayar 

dimuka menurut Michael O. Diamond (1993;64), dalam buku Financial 

Accounting  : 

“Firm need enough working capital to continue operating on a day to 
day basis. Even profitable firms can face financial difficulties  if they are 
unable to maintain a significant amount of working capital 
consenquently, a firm’s creditors often require it to maintain a certain 
level of working capital.”  

 
Menurut Lukman  Syamsuddin (2002;202), dalam bukunya yang berjudul 

“Manajemen Keuangan Perusahaan“ yang mendefinisikan modal kerja sebagai  

berikut  : 

“ Net Working Capital atau modal kerja bersih perusahaan seringkali 
didefinisikan sebagai selisih antara aktiva lancar dengan utang 
lancar. Selama aktiva lancar melebihi utang lancar, maka berarti 
perusahaan memiliki net working capital tertentu, dimana jumlah ini 
sangat ditentukan oleh jenis usaha dari masing-masing perusahaan.”   
 
 



BAB I PENDAHULUAN 5 

 Pada dasarnya ada dua pengertian pokok yang sering digunakan untuk 

mendefinisikan modal kerja yaitu modal kerja bruto dan modal kerja bersih. 

Modal kerja  bruto    :  Keseluruhan aktiva lancar. 

Modal kerja bersih : Investasi perusahaan dalam bentuk aktiva lancar setelah 

dikurangi hutang lancar yang digunakan untuk membiayai aktiva lancar. 

Sedangkan menurut J.F.Weston & Thomas E. Copeland (1992;378), 

modal kerja menjadi perhatian penting karena : 

a. hasil survey menunjukkan bahwa sebagian besar waktu manager tersita 

oleh kegiatan operasional perusahaan sehari-hari.  

b. Lebih dari separuh jumlah aktiva perusahaan adalah aktiva lancar. 

c. Pengelolaan modal kerja sangat penting bagi perusahaan walaupun 

perusahaan dapat menggunakan investasi tetapnya melalui sewa atau 

leasing peralatan dan mesin-mesin, mereka tidak dapat menghindari 

kebutuhan kas, piutang dan persediaan, oleh karena itu aktiva lancar 

sangat penting bagi perusahaan. 

d. Adanya hubungan langsung antara pertumbuhan penjualan dengan 

kebutuhan untuk menambah modal kerja. Peningkatan penjualan 

membutuhkan tambahan persediaan barang dan penambahan kas.   

 

 Modal kerja seringkali dihubungkan dengan kelancaran usaha perusahaan 

dan karena itu diperlukan penerapan manajemen yang tepat sehingga perusahaan 

tidak akan terganggu kegiatannya. Adapun penerapan manajemen tersebut berupa 

kebijakan penetuan besar aktiva lancar yang harus dipertahankan agar mencukupi 

operasional atau kebutuhan menyangkut  hubungan antara berbagai jenis aktiva 

dan cara pembayaranya. 

 Selama perusahaan dalam keadaan beroperasi selama itu pula modal kerja 

akan terus berputar. Aliran atau perputaran modal kerja dalam perusahaan perlu 

dijaga  kelancarannya agar perusahaan dapat memperoleh laba yang diharapkan 

dalam rangka meningkatkan  profitabilitas. Menurut Nelson dan Miller 

(2000;537) mengemukakan bahwa modal kerja adalah : 
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“ the working capital is the lifeblood of  business enterprise and must be 

circulating the business to be profitable.”   

 
 Perputaran modal kerja ini dimulai saat kas diinvestasikan dalam 

komponen-komponen modal kerja untuk digunakan dalam kegiatan operasional 

rutin perusahaan, sampai saat dimana modal kerja kembali lagi dalam bentuk kas. 

 Laba atau profit merupakan indikasi kesuksesan dari suatu badan usaha 

serta merupakan salah satu tujuan yang mendorong perusahaan untuk tetap 

bertahan dan berkembang lebih lanjut. Suatu perusahaan tidak akan bertahan  

dalam jangka panjang dan mencapai tujuan, sebagaimana yang telah 

direncanakan, bila perusahaan tidak mampu untuk menghasilkan laba. Kerugian 

yang terus menerus hanya akan mengakibatkan penurunan jumlah modal sehingga 

para kreditur atau investor merasa enggan untuk memberi pinjaman atau 

menanamkan modal. 

 Laba atau profit sering dikaitkan dengan ukuran efisiensi dan efektifitas 

dari suatu unit kerja dalam memamfaatkan sumber daya perusahaan atau dengan 

kata lain efisiensi dan efektifitas dari manajemen perusahaan pada periode tertentu 

akan tergambar melalui laba atau profit yang dapat dicapainya. Dalam hubungan 

profitabilitas dengan aktiva termasuk modal kerja, dalam buku Principle of 

Managerial , profitabilitas menurut Gilman  (1986;669) adalah : 

“Profitability is the relationship between revenue and cost generated by 

using firm’s assets.”  

 
 Usaha untuk mencapai laba yang tinggi setiap periode akuntansi adalah hal 

yang membanggakan, tapi hal terpenting yang harus diperhatikan dan digaris 

bawahi oleh manajemen dalam hal ini adalah bagaimana untuk mendapatkan 

profitabilitas perusahaan dari tiap periodenya. Profitabilitas perusahaan dapat 

ditentukan dengan cara membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan 

rata-rata total aktiva. 
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 Menurut Bambang Riyanto (1995 ;331) : 

“Rasio-rasio profitabilitas yaitu rasio-rasio yang menunjukkan hasil 

akhir dari sejumlah kebijaksanaan dan keputusan-keputusan (profit 

margin or sales, return on total assets, return on net worth dll).”  

 
 Bagi kelompok–kelompok tertentu, misal kreditur dan pemilik atau 

pemegang saham menyadari bahwa laba yang tinggi tidak selalu menjadi ukuran 

keberhasilan perusahaan. Oleh karena itu mereka lebih tertarik pada tingkat 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Profitabilitas bermamfaat 

untuk mengukur prestasi kerja perusahaan selama periode tertentu sekaligus 

sebagai bahan evaluasi dan analisis bagi penentuan kebijakan periode selanjutnya. 

Setiap perubahan yang terjadi terhadap tingkat profitabilitas perusahaan akan 

mempengaruhi pertimbangan-pertimbangan pihak yang berkepentingan dalam 

mengambil keputusan.  

 Maka berdasarkan uraian tersebut penulis melihat adanya keterkaitan 

antara perputaran modal kerja dengan tingkat profitabilitas, hipotesis yang 

diajukan adalah “Perputaran modal kerja (perputaran kas, perputaran piutang dan 

perputaran persediaan) memiliki pengaruh terhadap tingkat profitabilitas”. 

Kerangka pemikiran di atas apabila digambarkan akan terlihat seperti dibawah ini: 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  
Gambar 1.5 Skema Kerangka Penelitian 

 

Modal Kerja : 
Kas&Bank, Piutang dagang 
Persediaan 

Kegiatan Operasional 
Perusahaan 

 

Perputaran Modal Kerja 

Profit 
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1.6 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang akan dipergunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode penelitian yang bukan saja 

memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena tapi juga menerangkan 

hubungan, menguji hipotesa-hipotesa, membuat prediksi serta mendapatkan 

makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk penyusunan 

skripsi ini adalah: 

1. Studi Lapangan (Field Research) 

Penelitian yang dilakukan dengan maksud memperoleh data dan 

keterangan yang menyangkut dengan masalah yang diteliti. 

Studi lapangan dilakukan melalui teknik penelitian sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan atas masalah yang ditelti. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah melakukan tanya jawab dengan pilihan yang 

berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. 

 

2. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Cara pengumpulan data dengan mempelajari, mengkaji, serta menelaah buku-

buku, literatur-literatur, dan sumber-sumber yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di PT INTI yang berlokasi di Jl. Moch Toha No. 77 

Bandung pada bulan Desember 2006 sampai dengan selesai. 

 

 

 


